
เรื่อง รับสมัครคัดเลือก

*********************

           ดวย โรงเรียนวัดหนองตางู 

นครสวรรค เขต 2 มีความประสงคจะ

บริการ ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน จํานวน 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่องมอบอํานาจผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผูอํานวยการ

สถานศึกษา เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยดี จึงประกาศรับสมัคร

แผนดิน ประเภทจางเหมาบริการ ปฏิบัติหนาที่ ครูผูสอน ดังนี้

  1. ชื่อตําแหนง และรายละเอยีดการจาง

   1.1 ชื่อตําแหนง ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ประเภทจางเหมาบริการ จํานวน 

   1.2 ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ

    ปฏิบัติงานในตําแหนง ครูผูสอนตามรายละเอียดแนบทายและงานอื่นๆ ที่โรงเรียน  

  มอบหมาย 

   1.3 คาจางเหมาบริการ 

   2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร

   2.1 คุณสมบัติท่ัวไป

    ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป 

    (1) มีสัญชาติไทย

    (2) มีอายุไมต่ํากวา 

     (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย

    (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต  

ฟนเฟอน ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไว

     (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีใน

พรรคการเมือง 

    (6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไ

    (7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดหนองตาง ู

เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ตําแหนง ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน  

************************************************* 

วัดหนองตางู อําเภอบรรพตพิสัย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ประสงคจะรับสมัครคดัเลือกตําแหนง ครูผูทรงคณุคาแหงแผนดิน

บริการ ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน จํานวน 1 อัตรา อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหาร

และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1340

เรื่องมอบอํานาจผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผูอํานวยการ

สถานศึกษา เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยดี จึงประกาศรับสมัครตําแหนง ครูผูทรงคุณคาแหง

แผนดิน ประเภทจางเหมาบริการ ปฏิบัติหนาที่ ครูผูสอน ดังนี ้

และรายละเอยีดการจาง 

ชื่อตําแหนง ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ประเภทจางเหมาบริการ จํานวน 

ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในตําแหนง ครูผูสอนตามรายละเอียดแนบทายและงานอื่นๆ ที่โรงเรียน  

คาจางเหมาบริการ 17,000 บาท/เดือน 

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร

คุณสมบัติท่ัวไป 

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้ 

มีสัญชาติไทย 

มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ นับถึงวันสมัครวันสุดทาย 

ไมเปนบุคคลลมละลาย 

ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต  

หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีใน

ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นดิน ประเภทจางเหมา

อัตรา อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหาร

1340/2560 สั่ง ณ 

เรื่องมอบอํานาจผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผูอํานวยการ

ตําแหนง ครูผูทรงคุณคาแหง

ชื่อตําแหนง ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ประเภทจางเหมาบริการ จํานวน 1 อัตรา 

ปฏิบัติงานในตําแหนง ครูผูสอนตามรายละเอียดแนบทายและงานอื่นๆ ที่โรงเรียน  

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร 

 

ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต   

ในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีใน

ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา

ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ



   2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

    (1) เปนขาราชการครู สายงานสอน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขึ้น

พ้ืนฐานที่เกษียณอายุราชการไปแลว 

    (2) วิชาเอกที่รับสมัคร วิชาเอกภาษาไทยหรือวิทยาศาสตร 

    (3) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี แลวมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภากําหนด 

    (4) มีความรู ความสามารถและประสบการณการสอนในสาขาวชิาเอกที่รับสมัคร 

   (5) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่สอน 

    (6) ตองปฏิบัติงานไดเต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

   3. การรับสมัคร 

   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

    ผูประสงคจะสมัครการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่          

หองสํานักงานอํานวยการโรงเรียนวัดหนองตางู  ตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที ่30 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  

   3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 

     (1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา  ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 

         โดยถายไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัครและถายครั้งเดียวกัน  

         (ใหเขียนชื่อ-สกุลหลังรูปดวย) 

    (2) สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง     จํานวน 1 ฉบับ 

    (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมฉบับจริง)         จํานวน 1 ฉบับ 

    (4)  สําเนาทะเบียนบาน (พรอมฉบับจริง)           จํานวน 1 ฉบับ 

    (5)  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (พรอมฉบับจริง)        จํานวน 1 ฉบับ 

    (6)  สําเนาใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน     จํานวน 1 ฉบับ 

   (7) หลักฐานอื่น ๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล        จํานวน 1 ฉบับ 

                            (ถามี)  

   **เอกสารทุกรายการ ใหผูสมัครนําหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสําหรับฉบับ

สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาวาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย    

   4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

        จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสมัครคัดเลือก ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ 

โรงเรียนวัดหนองตางู  

  5. หลักเกณฑและวิธีการสมัคร  

        จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินผลงานและสอบสัมภาษณ  

    

 



6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

        จะดําเนินการคัดเลือกใ

โรงเรียนวัดหนองตางู 

   7. การประกาศราชชื่อผูผานการคัดเลือก

        โรงเรียนวัดหนองตางู จะประกาศราย

4 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดหนองตางู 

   8. การจัดทําสัญญาจา

         8.1 ผูผานคัดเลือกลําดับที่ 

2563 ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 12.00 

จาง โดยไมผูกพันกับงบประมาณในปตอไป

        8.2 จะดําเนินการจางผูไดรับการคั

จาง - 31 มีนาคม 2564 

        8.3 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผูผานการ

คัดเลือกตามประกาศผูผานการคดัเลือกตามลําดับมาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วค

ทรงคุณคาแหงแผนดิน และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศใหมารายงานตัว

ที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก

        8.4 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนง

ตองไปรายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจาง ลูกจางชั่วคราวตําแหนง

โรงเรียนประกาศ ถาพนเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ 

การคดัเลือกเปนการเฉพาะราย 

       8.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นที่จะ

คัดคานไมไดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

     

 

 

     

    

 

 

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 

จะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น

การประกาศราชชื่อผูผานการคัดเลือก 

โรงเรียนวัดหนองตางู จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามลําดับคะแนนภายในวันที่ 

ณ โรงเรียนวัดหนองตางู  

การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก 

ผูผานคัดเลือกลําดับที่ 1 ใหไปรายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจางในวันที่ 

12.00 น. ณ โรงเรียนวัดหนองตางู โดยโรงเรียนจะดําเนินการจัดทําสัญญา

จาง โดยไมผูกพันกับงบประมาณในปตอไป  

เนินการจางผูไดรับการคดัเลือกลําดับที ่1 ระยะเวลาการจาง

การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผูผานการ

คัดเลือกตามประกาศผูผานการคดัเลือกตามลําดับมาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราว

นดิน และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศใหมารายงานตัว จึงเปนหนาที่ของผูสมัคร

ที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก  

ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูทรงคุณคาแหงแผ

ตองไปรายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจาง ลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูทรงคณุคาแหงแผนดิน ตามกําหนดเวลาที่

นเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผาน

ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นที่จะ

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

   (นายสุชาติ  เอกปชชา) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 

น. ณ หองประชุม

ชื่อผูผานการคัดเลือกตามลําดับคะแนนภายในวันที่ 

ในวันที่ 7 ธันวาคม 

ณ โรงเรียนวัดหนองตางู โดยโรงเรียนจะดําเนินการจัดทําสัญญา

ระยะเวลาการจาง ตั้งแตเริ่มสัญญา

การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผูผานการ

ราวตําแหนง ครูผู

จึงเปนหนาที่ของผูสมัคร

ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 

นดิน ตามกําหนดเวลาที่

และการขึ้นบัญชีผูผาน

ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นที่จะ



กําหนดการคัดเลือกตําแหนง ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 

โรงเรียนวัดหนองตางู อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค  

สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

*************************************** 

   วันที่      23  พฤศจิกายน  2563  ประกาศรับสมัคร 

   วันที ่   24-30 พฤศจิกายน  2563  รับสมัคร 

   วันที่       1 ธันวาคม      2563  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคดัเลือก 

   วันที่       2 ธันวาคม      2563 ดําเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ 

  วันที่       4 ธันวาคม      2563 ประกาศผลการคดัเลือก 

 

 

*************************************** 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของตําแหนง ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

   ปฏิบัติงานสอนในระดับชั้นประถมศกึษาและมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยหรือ

วิทยาศาสตร ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีท่ี

หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดอบรมสั่งสอน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคณุลักษณะที่พึง

ประสงคและประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  

 

บทบาทหนาที่ 

  1. เปนครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยหรือ

วิทยาศาสตร 

  2. จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

  3. กําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค 

  4. วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือ พัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียน 

  5. ออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการสติปญญา 

  6. ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการใน

การจัดการเรียนรู 

  7. วัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

  8. ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความ

เสมอภาค 

  9.  ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน 

  10. ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

  11. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง พัฒนางานใหดีขึ้น 

  12. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 

   

 


